
 

 

 

ការដ ោះស្រាយកង្វលរ់បស់អ្នកជួលពាក់ពន័្ធន្ឹង្ថ្លៃឈ្ន លួផ្ទោះ 

ន្ិង្ការផ្អា កជាបដ ដ្ ោះអាសន្នដលើការបដដដ ញដេញសស្រាប់ការមិន្បង្់

ឈ្ន លួផ្ទោះ 

ក្រសួងលំនៅដ្ឋា ន និងអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រងុសហរដ្ាអានេររិ (HUD) បានបនងក ើតខិតបណ្ណ ននេះនដ្ើេបផី្ដល់ជូនដ្ល់អនរចូលរេួរេម វធីិសរខ ីបក្តជនក្េើសលំនៅដ្ឋា ន (HCV), 

លំនៅដ្ឋា នសាធារណ្ៈ, និងផ្ផ្នរទី 8 ននការសាដ រន ើងវញិសេរេយ (Mod Rehab) នូវព័ត៌មានសំខាន់ៗ និង 

ធនធានអំពកីារបង់នលៃឈ្ន លួផ្ទេះរន ុងនពលមានភាពអាសននថ្នន រ់ជាតិនដ្ឋយសារការរាតតាតននវវ ររសសរូរ ណូា។ 
 

ដ ើការផ្អា កការបដដដ ញដេញគឺជាអ្វ ី? 

ការបដដដ ញដេញដ យារការមិន្បង្់ថ្លៃឈ្ន លួផ្ទោះ ន្ិង្ការគិ ថ្លៃ/ថ្លៃដសវាសស្រាប់ការមិន្បង្់ថ្លៃឈ្ន លួផ្ទោះ ស្រ វូបាន្ផ្អា កជាបដ ដ្ ោះអាសន្ន។  

ននេះអនសវតតចំន េះអនរចូលរេួផ្ដ្លគំក្ទនដ្ឋយ HUD ទងំអស់ចាប់ពីនលៃទី 27 ផ្ខេីនា ឆ្ន ំ 2020 រហូតដ្លន់លៃទី 24 ផ្ខររកដ្ឋ ឆ្ន ំ 20201។  នទេះបីជា

ការទទួលយររបស់អាជាា ធរលំនៅដ្ឋា នសាធារណ្ៈរបស់អនរ (PHA) និងនគលននោបាយសដ ីពីការសាន រ់នៅជាបនត  (ACOP) និង/ឬផ្ផ្នការរដ្ាបាល

អាចនឹងេិនមានការនធវ របចច ុបបននភាព សូេក្ជាបថ្ន ការផ្អា រការបនណ្ដ ញនចញសក្មាបក់ារេិនបង់នលៃឈ្ន លួផ្ទេះគមឺាននៅនឹងរផ្នៃងក្សាប់នហើយ។ 

  

កំពុង្ាន្ការពិបាកកន ុង្ការបង់្ថ្លៃឈ្ន លួផ្ទោះឬ? 

 អនរចូលរេួរន ុងរេម វធីិលំនៅដ្ឋា នសរខ ីបក្ត និងសាធារណ្ៈ ៖ ក្បសិននបើអនរបានបាត់បង់ការងារ ឬបាត់បង់ក្បារច់ំណូ្លនក្ចើន េូ រ

ដសន ើ សំុកា រពិន្ិ  យ ដ ើង្ វវ ញញជាបដ ដ្ ោះអាសន្នជាេួយនឹងអាជាា ធរលំនៅដ្ឋា នឲ្យបានឆ្ប់តាេផ្ដ្លអាចនធវ របាន។ នលៃឈ្ន លួផ្ទេះរបស់

អនរអាចក្តវូបាននលតក្េូវនដ្ើេបីឆុ្េះបញ្ច ំងនឹងការផ្ក្បក្បួលនលើក្បារច់ំណូ្លរបស់អនរ ឬអនរអាចមានសិទធិទទួលបានការអនសនក្គេះផ្ផ្នរ

ហិរញ្ញ វតថ ុរន ុងក្គលំបារ។  អាជាា ធរលំនៅដ្ឋា នរបស់អនររ៏អាចនឹងសាា ល់ធនធាននផ្េងនទៀត។   

 អនរចូលរេួរេម វធីិសរខ ីបក្តផ្តប សនណាណ េះ៖ សូេទាក់ទង្ាា ស់ផ្ទោះរបស់អ្នកភ្លៃ មៗ។ ទរ់ទងឲ្យបានឆ្ប់នដ្ើេបីពិភារាអំពីគនក្មាង

ទូទត់ក្បារ់ ឬការសាន រ់នៅផ្ដ្លអាចមាន។  នដ្ឋយសារការបាត់បង់ក្បារ់ចំណូ្ល និងលទធផ្លននការពិនិតយន ើងវវញិជាបនណាដ េះអាសនន  

ការនលតក្េូវឈ្ន លួផ្ទេះរបស់អនរអាចមានលរខណ្ៈក្បតិសរេម។  បញ្ា រ់ជាេួយ PHA និងមាច ស់ផ្ទេះរបស់អនរថ្ននតើអនរនឹងទទួលឥណ្ទន

សក្មាបផ់្ខេសនឬនទ។  

 

ដ ើអ្នកគួរដឹង្អ្វ ីដទៀ ? 

 ថ្លៃឈ្ន លួផ្ទោះដៅត ស្រ វូបង្់ រន ុងនពលននេះ នហើយនឹងនរើនន ើងក្បសិននបើេិនបង់។   

 មាច ស់ផ្ទេះរបស់អនរ និង PHA េនិអាចផ្ដ ចួនផ្ដើេវវធិានការបនណ្ដ ញនចញលមីបាននទ សក្មាបក់ារេិនបង់ នលៃឈ្ន លួផ្ទេះ នហើយអនរេិនគួរ

ទទួលបានការជូនដ្ំណឹ្ងនដ្ើេបីឲ្យចារនចញពីផ្ទេះនដ្ឋយសារការេិនបង់នលៃឈ្ន លួផ្ទេះនទ ចាប់ពីនលៃទី 27 ផ្ខេីនា ឆ្ន ំ 2020 រហូតដ្ល់នលៃទ ី

24 ផ្ខររកដ្ឋ ឆ្ន ំ 2020។ 

 មាច ស់ផ្ទេះរបស់អនរ និង PHA េិនអាចគិតនលៃនលើការបង់ក្បារ់យឺតណាេួយ ឬបងារការគិតនលៃ/នលៃនសវារេម  នហើយជំនួយរបស់អនរេិន

អាចក្តវូបានបញ្ចបន់ដ្ឋយសារខរការបង់ឈ្ន លួផ្ទេះរន ុងផ្ខនេសា ផ្ខឧសភា ផ្ខ េិលសនា និងផ្ខររកដ្ឋ ឆ្ន ំ 2020 នទ។   

 ក្បសិននបើអនរយឺតោ វបង់នលៃឈ្ន លួផ្ទេះនក្កាយនពលផ្ដ្លការផ្អា រការបនណ្ដ ញនចញផ្សតរំណ្ត់៖ អ្នកេូលរមួកន ុង្កមម វ ញធីសកខ ីបស្រ  ក្តវូ

ចរចានដ្ឋយផ្អទ ល់ជាេួយមាច ស់ផ្ទេះរបស់អនរនដ្ើេបីរំណ្ត់តក្េូវការរន ុងការសងនលៃ ឈ្ន លួផ្ទេះផ្ដ្លេិនទន់បានបង់។  នបើពសំននាេះនទ មាច ស់ផ្ទេះ

របស់អនរអាចនឹងបដ ឹងបនណ្ដ ញនចញបាន។ អ្នកេូលរមួកន ុង្កមម វ ញធលំីដៅ ា ន្ាធារដៈ ក្តវូនធវ រការជាេួយ PHA នដ្ើេបីបង់នលៃឈ្ន លួផ្ទេះផ្ដ្ល

េិនទន់បានបងរ់ន ុងទឹរក្បារ់សរសបបា នស់ាម ន ឬនរៀបចំរិចច ក្ពេនក្ពៀងសងក្បារ់។  នបើពសំននាេះនទ ជំនួយរបស់អនរអាចនឹងក្តវូបានបញ្ចប់ 

និង/ឬ PHA អាចបដ ឹងបនណ្ដ ញនចញ។  

 ការបនណ្ដ ញនចញនដ្ឋយសារការេិនបង់នលៃឈ្ន លួផ្ទេះផ្ដ្លបដ ឹងនៅតសលាការេសននលៃទី 27 ផ្ខេីនា ឆ្ន  ំ 2020 អាចដ្ំនណ្ើរការ ក្បសិននបើេិនមាន

ទំនាស់ជាេួយចាបរ់ដ្ា  ឬចាបរ់ន ុងេូលដ្ឋា ន។ 

 PHA ឬមាច ស់ផ្ទេះរបស់អនរនៅផ្តអាចបញ្ចបជ់ំនួយ និងបនណ្ដ ញនចញសក្មាបក់ារបំ ននដ្ឋយសារការបំ ននក្គឿងនញៀន សរេមភាព

ឧក្រិដ្ារេម  ការរំនលាភបំ ននលើការជួល ការនគបនៃ ំ ការរំនលាភបំ នតូចៗនក្ចើនដ្ង បសពវនហតសលា នផ្េងនទៀត ។ល។ 

 HUD េិនអនតរាគេន ៍ ឬចូលរេួរន ុងដ្ំនណ្ើរការបនណ្ដ ញនចញនទ។  ក្បសិននបើអនរមានអារេមណ៍្ថ្នអនរក្តវូបានបនណ្ដ ញនចញនដ្ឋយខសសឆាង 

សូេទរ់ទងអងាការជំនួយផ្ផ្នរចាប់រន ុងេូលដ្ឋា នរបស់អនរ ឬទីភាន រ់ងារនសវារេមសងាេ។  ក្បសិននបើអនរជាអនរចូលរេួរន ុងរេម វធីិ

សរខ ីបក្ត អនររ៏អាចទរ់ទងជាេួយ PHA រន ុងេូលដ្ឋា នរបស់អនរ។ 

 

                                                      
1 បានអនុម័តនៅក្ន ុងផ្នែក្ 4024 ននជំនួយសម្រាប់ ី រុ ុសកូ្ុ ណូា, កាុសនម្រ គ្ ោះ, និងច្បាបស់នត ិសុខនសដ្ឋក្ិច្បច, 2020 “ច្បាប់ CARES” (ច្បាប់សាធាុណៈ 116-136)។ 


